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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/178 – Utrzymywanie terenów nieruchomości gruntowych w aspekcie walorów 
krajobrazowych i estetycznych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Krystian Polus, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 83406 z dnia 17 września 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, Al. Reymonta 32 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Szczepański, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Powiatowego Zarządu Dróg 
w Gnieźnie (dalej „PZD”) w zbadanym zakresie.  

 

Podstawą powyższej oceny jest wywiązywanie się PZD z obowiązków zarządcy 
dróg powiatowych w zakresie utrzymania czystości i porządku w obszarze pasów 
drogowych poza jezdnią. 

PZD systematycznie realizował zadania mające na celu utrzymanie czystości  
i porządku na drogach będących w jego zarządzie. Wyniki oględzin wybranych 
odcinków dróg, przeprowadzonych w aspekcie ich walorów estetycznych, świadczą  
o właściwym poziomie utrzymania porządku pasa drogowego dróg powiatowych. 
Nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania porządku na drogach 
powiatowych sprawowany był zgodnie z regulaminem organizacyjnym PZD oraz  na 
zasadach określonych w umowach zawieranych z podmiotami zewnętrznymi 
wykonującymi prace utrzymaniowe.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan utrzymania terenów administrowanych 

1.1.  Stan utrzymania terenów administrowanych przez PZD 

Według statutu i obowiązującego w okresie objętym kontrolą regulaminu 
organizacyjnego, PZD jest jednostką powołaną do zarządzania drogami 
powiatowymi. Jego podstawowym zadaniem jest wykonywanie obowiązków 
                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 
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określonych w ustawie o drogach publicznych w szczególności: opracowywanie 
projektów planów rzeczowych i finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, utrzymanie 
nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, wykonywanie robót 
interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, utrzymanie zieleni 
przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów (§ 5 statutu i § 7 
regulaminu). Zakres działania PZD obejmował m.in. utrzymanie dróg powiatowych 
na obszarze powiatu gnieźnieńskiego. Do zadań i kompetencji z-cy dyrektora PZD 
należało m.in. opracowywanie planów bieżącego utrzymania dróg i obiektów 
mostowych oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń robót oraz nadzór nad realizacją 
przeglądów bieżących prowadzonych przez obwody drogowe (§ 9 regulaminu) 
Utrzymanie dróg należało do zadań dwóch obwodów drogowych: w Gnieźnie i 
Kłecku (§ 10 regulaminu). 

[dowód: akta kontroli str. 5-20] 

W okresie od 2011 r. do 30 września 2012 r. obwody drogowe w Gnieźnie i Kłecku 
dokonywały comiesięcznych objazdów wszystkich dróg będących w ewidencji dróg 
powiatu gnieźnieńskiego prowadzonej przez PZD, obejmujących m.in. sprawdzenie 
stanu porządku i zachowania właściwej estetyki. Stwierdzone w toku tych czynności 
usterki, uszkodzenia i braki dotyczyły m.in.:  ubytków nawierzchni, zniszczonych 
znaków drogowych, odrostów krzewów na poboczu drogi, zwisających na jezdnię 
gałęzi drzew i zarośniętych poboczy. W stosunku do wszystkich stwierdzonych 
usterek, uszkodzeń i braków PZD podjął działania w celu ich wyeliminowania.  

[dowód: akta kontroli str.21-23]  

Według stanu na dzień 17 września 2012 r. (dzień rozpoczęcia kontroli) w 
administracji PZD znajdowało się 113 dróg powiatowych o łącznej długości 629,776 
km. 

[dowód: akta kontroli str.24-30]  

W wyniku oględzin wybranych odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 160,4 
km (25,5% długości dróg zarządzanych przez PZD), tj. dróg:  

-  nr 2152P na odcinku Mnichowo – Czerniejewo (9,3 km),  
-  nr 2157P na odcinku Łubowo – Owieczki (4,3 km), 
-  nr 2211P na odcinku Myślęcin – Obora (3,4 km), 
-  nr 2149P na odcinku Gniezno – Zdziechowa (6,3 km), 
-  nr 2210P na odcinku Zdziechowa – Modliszewko (4,7) 
-  nr 2183P na odcinku Modliszewko Świątniki (6,0 km), 
-  nr 2147P na odcinku Świniary – Rybno Wielkie (11,4 km), 
-  nr 2192P na odcinku Olekszyn Zakrzewo (5,8 km), 
-  nr 2154P na odcinku Zakrzewo – Kamionek (4,5 km), 
-  nr 2212P na odcinku Gniezno – Strzyżewo Paczkowe (9,0 km), 
-  nr 2167-P na odcinku Strzyżewo Paczkowe – Jastrzębowo (4,3 km), 
-  nr 2166P na odcinku Jastrzębowo – Trzemeszno (7,2 km), 
-  nr 2168P na odcinku Kruchowo – Ławki (6,4 km), 
-  nr 2165P na odcinku Trzemeszno – Witkowo (14,5 km), 
-  nr 2162P na odcinku Witkowo – Gorzykowo (7,8 km), 
-  nr 2221P na odcinku Gorzykowo Mierzewo (2,8 km), 
-  nr 2169P na odcinku Trzemeszno – Trzemżal (8,0 km), 
-  nr 2241P na odcinku Trzemżal – Szydłowo (3,3 km), 
-  nr 2244P na odcinku Szydłowo – Kamieniec (2,3 km), 
-  nr 2239P na odcinku Kamieniec – Trzemżal (4,2 km), 
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-  nr 2246P na odcinku Trzemżal – Ostrowite (3,0 km), 
-  nr 2245P na odcinku Ostrowite – Ostrowite (2,4 km), 
-  nr 2247P na odcinku Zieleń – Bieślin (3,3 km), 
-  nr 2163P na odcinku Mierzewo – Niechanowo (7,8 km), 
-  nr 2160P na odcinku Niechanowo – Gurowo (4,6 km), 
-  nr 2225P na odcinku Gurowo – Żelazkowo (4,7 km), 
-  nr 2228P na odcinku Żelazkowo – Kędzierzyn (1,6 km), 
-  nr 2214P na odcinku Lubochnia – Gniezno (7,5 km), 

ustalono że: 

o tereny pasa drogowego przylegające do jezdni nie były zanieczyszczone, 
o roślinność na  poboczach dróg po obydwóch stronach jezdni była 

wykoszona, 
o znaki drogowe usytuowane na drogach były w dobrym stanie technicznym, 

widoczne i czyste, 
o na drogach poddanych oględzinom nie było obiektów małej architektury i 

reklam,  
o występowały punktowe zakrzaczenia w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni na 

drogach: nr 2163P na odcinku Mierzewo –  Niechanowo (7,8 km), i nr 
2221P na odcinku Gorzykowo Mierzewo (2,8 km),  

o przepust w miejscowości Pawłowo na drodze nr 2152P Mnichowo – 
Czerniejewo był zarośnięty i zanieczyszczony odpadami (butelkami PET), 

o pobocze drogi nr 2165P na odcinku około 250 m pomiędzy 
miejscowościami Trzemeszno i Witkowo po obu stronach jezdni było 
obniżone w stosunku do krawędzi jezdni o 16 – 18 cm.  

[Dowód: akta kontroli str. 31-35] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

NIK zwraca uwagę, że na opisanych wyżej odcinkach dróg, krzewy rosnące na ich 
poboczach, nie we wszystkich miejscach były należycie przycięte lub usunięte. 
Również jeden z przepustów był zarośnięty roślinnością i zanieczyszczony.  

Dyrektor PZD wyjaśnił, że zgodnie z planem utrzymania dróg powiatowych wycinka 
zakrzaczeń wykonywana jest raz w roku, i że na wymienionych odcinkach dróg w 
miejscach występowania łuków wewnętrznych, skrzyżowań i innych 
niebezpiecznych miejscach dokonano w 2012 r. wycinki krzaków. Stwierdził 
również, że ograniczone środki finansowe nie pozwalały na przeprowadzenie robót 
wycinkowych na całych ciągach dróg, natomiast przepust w Pawłowie był  
obkaszany, jednakże szybka wegetacja roślin spowodowała ponowne zarośnięcie 
obiektu. Również w tym przypadku ograniczone środki finansowe oraz znaczna ilość 
podobnych obiektów, nie pozwoliły na częstsze dokonywanie takich prac. 

[dowód: akta kontroli str. 36-41] 

W dniu 24 września 2012 r., działając na podstawnie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK 
kontroler poinformował Dyrektora PZD Pana Jerzego Szczepańskiego o 
stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia, 
występującego na drodze nr 2165P na odcinku około 250 m pomiędzy 
miejscowościami Trzemeszno i Witkowo. Znaczne obniżenie poboczy na tej drodze 
w stosunku do jezdni, mogło stwarzać niebezpieczeństwo dla jej użytkowników.  

[dowód: akta kontroli str. 42] 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W wyniku niezwłocznie podjętych przez Dyrektora PZD działań miejsce to zostało 
następnego dnia odpowiednio oznakowane, a do dnia 1 października 2012 r.  
pobocza zostały poszerzone i wyrównane. 

Dyrektor PZD wyjaśnił, że odcinek drogi nr 2165P Trzemeszno – Witkowo w latach 
2010-2012 był wykorzystywany przez firmę DRAGADOS S.A., wykonawcę drogi 
ekspresowej S-5, do przewozu żwiru na budowę. Z uwagi na znaczną i szybką 
degradacje tej drogi, PZD zawarł w dniu 14 listopada 2010 r. porozumienie 
trójstronne z firma DRAGADOS S.A., przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, dotyczące utrzymania odcinków dróg 
powiatowych, z których ta firma korzystała. Firma DRAGADOS S.A. mimo licznych 
interwencji telefonicznych i pisemnych nie wywiązywała się z ustaleń porozumienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 36-41] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

2. Zasady i warunki zagospodarowania i utrzymania 
obszarów przestrzeni publicznej  

2.1. Standardy zagospodarowania i utrzymania terenów pasa 
drogowego z wyłączeniem jezdni 

W okresie objętym kontrolą PZD dysponował planami bieżącego utrzymania dróg. 
Plany te określały rodzaje robót, ich zakres  oraz termin realizacji. I tak m. in.: 

- prace porządkowe na drogach: zakres robót – wszystkie drogi; termin realizacji – 
cały rok, 

- mechaniczne koszenie traw na poboczach dróg: - wszystkie drogi według potrzeb 
dwa razy w roku; termin realizacji – pierwsze koszenie do końca czerwca , drugie do 
końca września, 

- wycinka drzew: - zgodnie z planem wyrębu; termin realizacji od stycznia do 
kwietnia  i od listopada do grudnia, 

- wycinka krzaków i odrostów: zgodnie z planem 1 raz w roku; termin realizacji od 
stycznia do grudnia. 

[dowód: akta kontroli str. 43-54] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

2.2. Nadzór nad PZD w zakresie utrzymania terenów pasa 
drogowego z wyłączeniem jezdni 

W okresie objętym kontrolą, PZD nie był kontrolowany przez Starostwo Powiatowe 
w Gnieźnie w zakresie utrzymania terenów pasa drogowego z wyłączeniem jezdni.  

[dowód: akta kontroli str. 55] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

2.3. Skargi dotyczące zagospodarowania i utrzymania obszarów 
przestrzeni publicznej 

W okresie objętym kontrolą wpłynęły do PZD trzy skargi dotyczące utrzymania 
obszarów przestrzeni publicznej. Dotyczyły one: 
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Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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faktycznego 
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- sprzątania rowów przy drogach powiatowych po wycinaniu krzewów na terenie 
gminy Czerniejewo, 
- uporządkowania skweru przy zbiegu ulic: Wyszyńskiego, Mickiewicza i Orcholskiej 
w Trzemesznie, 
- usunięcia zwisających gałęzi i uporządkowania poboczy drogi powiatowej nr 
2158P w miejscowości Pakszyn. 
Skarżący zostali terminowo poinformowani o sposobie załatwienia skarg. 
Wymienione wyżej prace porządkowe  zostały wykonane. 

[dowód: akta kontroli str. 56-63] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

3. Organizacja prac związanych z utrzymaniem przestrzeni 
publicznej oraz prawidłowość ich realizacji i rozliczeń 

3.1.  Sposób organizacji prac związanych z utrzymaniem terenów w 
granicach pasa drogowego z wyłączeniem jezdni 

Zadania w zakresie utrzymania dróg realizowane były poprzez firmy 
zewnętrzne W okresie objętym kontrolą PZD zawarł z wykonawcami 7 umów na 
wykaszanie traw, 17 umów na wycinkę krzaków i 4 umowy na wycinkę drzew. 

[dowód: akta kontroli str. 64] 

Szczegółowym badaniem organizacji prac związanych z utrzymaniem terenów w 
granicach pasa drogowego objęto 4 umowy ((nr 10/12, 11/12, 12/12, 13/12) 
dotyczące wykaszania traw na poboczach dróg powiatowych usytuowanych w 
gminach: Gniezno, Kłecko, Kiszkowo, Czerniejewo, Trzemeszno, Niechanowo i 
Mieleszyn zawarte w czerwcu 2012 r. Stwierdzono, że wszystkie umowy zawarte 
zostały w  trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.  Ponadto w 
umowach: 
- określono zakres przedmiotu umowy w następujący sposób: wykaszanie traw na 
poboczach dróg powiatowych kosiarką mechaniczną. W zestawieniu stanowiącym 
załącznik do umowy podane były numery dróg, nazwy odcinków i ich długość w 
kilometrach, 
- wyznaczono terminy realizacji zamówienia, 
- określono warunki bezpieczeństwa wykonywanych robót, m.in. nałożono na 
wykonawcę obowiązek utrzymania w sprawności technicznej sprzętu oraz wskazano 
na obowiązek zamontowania na pojazdach lamp błyskowych i znaków 
ostrzegawczych A 14 (przód i tył pojazdu) oraz znaku drogowego C 10 z lewej 
strony pojazdu, 
- określono warunki odpowiedzialności za szkody mogące powstać w toku 
wykonywanych prac 
- wskazano cenę usługi, 
- określono tryb odbioru prac i sposób rozliczenia  w następujący sposób: 
zakończenie prac wykonawca zgłasza PZD, który sporządza protokół odbioru, 
określający sposób i termin usunięcia ewentualnych wad jakościowych. 
- ustalono odpowiedzialność wykonawcy za odstąpienie od umowy 
- ustalono kary umowne za zwłokę w wykonaniu usługi (0,1% całkowitej ceny 
umownej brutto za każdy dzień zwłoki w oddaniu prac objętych umową), 
- wskazano osobę z ramienia PZD, która będzie nadzorować wykonywane prace. 

 [dowód: akta kontroli str. 65-83]  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Podstawą przyjęcia przez PZD rozliczenia prac były protokoły odbioru robót, 
sporządzane przez komisję powołaną zarządzeniem dyrektora PZD nr 7/2009 z dnia 
25 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót drogowych. 

[dowód: akta kontroli str. 84-107] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

3.2. Sposób rozliczenia rzeczowego i finansowego  

Rozliczanie omówionych w punkcie 3.1. umów odbywało się na zasadach w nich 
określonych. W przypadkach wszystkich wyżej wymienionych umów jakość 
wykonanych prac oceniona została jako dobra. W żadnym z przypadków nie 
nastąpiło naliczenie kar umownych za zwłokę w oddaniu prac objętych umowami. 
Za wykonane prace wystawione i zapłacone zostały następujące faktury: 

- umowa nr 10/12 z dnia 05.06.2012 r. na łączną kwotę 54.344,20 zł brutto: faktura 
nr 211/2012 z dnia 18.06.2012 r. na kwotę brutto 27.172,09 zł i faktura nr 327/2012  
z dnia 10.09.2012 r. na kwotę brutto 27.172,09 zł. Łącznie 54.344.18 zł brutto, 

- umowa nr 11/12 z dnia 05.06.2012 r. na łączną kwotę 8.460,00 zł brutto: faktura nr 
13/2012 z dnia 13.06.2012 r. na kwotę brutto 4.230,00 zł i faktura nr 53/2012  z dnia 
08.09.2012 r. na kwotę brutto 4.230,00 zł. Łącznie 8.460 zł brutto, 

- umowa nr 12/12 z dnia 05.06.2012 r. na łączną kwotę 11.651,00 zł brutto: faktura 
nr 10/2012 z dnia 20.06.2012 r. na kwotę brutto 5.817,09 zł i faktura nr 13/2012  z 
dnia 07.09.2012 r. na kwotę brutto 5.817,09 zł. Łącznie 11.634,18 zł brutto, 

- umowa nr 13/12 z dnia 05.06.2012 r. na łączną kwotę 18.931,29 zł brutto: faktura 
nr 125/2012 z dnia 26.06.2012 r. na kwotę brutto 9.465,60 zł i faktura nr 332/2012  z 
dnia 18.09.2012 r. na kwotę brutto 9.465,60 zł. Łącznie 18.913,20 zł brutto, 

Faktury za wykonane prace były opisane co do zakresu wykonanych prac, 
sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym  i zatwierdzone 
do wypłaty. Na fakturach widniała adnotacja, że dotyczą one zamówienia 
udzielonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny dróg powiatowych wykazały, że według 
stanu na dzień oględzin, prace będące przedmiotem ww. umów zostały wykonane. 

 [dowód: akta kontroli str. 108-123] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag  
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Poznań, dnia  16 października 2012 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Poznaniu 

Kontroler/Kontrolerzy  
Krystian Polus 

główny specjalista kontroli państwowej   

 

........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 


